
Til Folketingets trafikudvalg, partilederne bag Togfonden og Aarhus Byråd. (07-09-2021) 

Aarhus H har fået blindtarmsbetændelse. 

Hvis man kigger på et kort vil man se, At Aarhus H ligger som en ”blindtarm” ud fra ”den jyske længdebane” 

i Østjylland.  

I lægeverdenen laver man et kirurgisk indgreb, hvis der opstår sygdom i en blindtarm.  

Den bliver simpelthen fjernet.  

”Blindtarmen” på jernbanen ind til Aarhus medfører at Aarhus H bliver en ”sækbanegård”. Det vil sige at 

togene skal vende 180 grader, idet de skal ud af samme spor, som de kom ind på. Det betyder, at det tager 

8 minutter for et persontog at vende på Aarhus H i dag, og det tager et godstog 45-60 minutter. 

På en ”gennemkøringsstation” (f.eks. Skanderborg) tager det 2 minutter at få passagerer af og på toget og 

et godstog kører lige igennem. 

Man har prøvet forskellig medicin for at afhjælpe problemet.  

Den første medicin, man afprøvede var ”Eskelund-medicinen”…………… 

 

Uddrag fra debatindlægget resten kan læses her: 

http://www.tisetweb.dk/PDF/Aarhus%20H%20har%20faaet%20blindtarmsbetaendelse.pdf  

Med venlig hilsen 

Jørgen Christensen 

Tisetvej 24 

8355 Solbjerg 

Facebookopdatering 07-09-2021: 

Jyllandsposten har ikke optaget mit seneste debatindlæg: ”Aarhus H har fået blindtarmsbetændelse”, 

Det er nok som sædvanligt for langt. Har du lyst til at læse det, kan det gøres her: 

http://www.tisetweb.dk/PDF/Aarhus%20H%20har%20faaet%20blindtarmsbetaendelse.pdf  

Fra: Anne Valentina Berthelsen [mailto:Anne.berthelsen@ft.dk]  
Sendt: 7. september 2021 09:38 

Til: Jørgen 

Emne: SV: Aarhus H har fået blindtarmsbetændelse. 

 

Svar på min henvendelse: 

Hej Jørgen,       07-09-2021 

 

Tak for din mail om problemerne med Aarhus H. 

I SF er vi enige i, at Aarhus H som sækbanegård skaber unødvendige rejsetids- og kapacitetsudfordringer i 

togtrafikken. Derfor er vi også fortalere for anlæg af en shunt og Aarhus Super H til den del af togtrafikken, 

eksempelvis godstogstrafik og flere lyntog, som med fordel kan spare de minutter det tager at køre ind på 

det nuværende Aarhus H. 

http://www.tisetweb.dk/PDF/Aarhus%20H%20har%20faaet%20blindtarmsbetaendelse.pdf
http://www.tisetweb.dk/PDF/Aarhus%20H%20har%20faaet%20blindtarmsbetaendelse.pdf


 

Med venlig hilsen 

Anne Valentina Berthelsen 

MF 

 
 

Medlem af Folketinget (SF) 

Ordfører for transport, forsvar, EU & indfødsret 
Christiansborg 
1240 København K 

Tlf.   +45 3337 5500 

Dir.   +45 3337 4403 

Anne.berthelsen@ft.dk 

www.ft.dk 

 

Hej Anne Valentina Berthelsen. 

Tak for dit meget hurtige svar. 

Jeg er enige med dig i, at der mangler en shunt udenom Aarhus H, og jeg er glad for, at SF er af sammen 

mening. 

Jeg forstår så ikke SF går ind for ”Togfonds-medicinen”, som jo i denne sammenhæng er virkningsløs.  

Med venlig hilsen 

Jørgen Christensen 

 

 

 

http://www.ft.dk/

